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ػلی هختارتاف ،1هقذاد آیٌِ تٌذ،2هػغفی هزادی ، 3ایواى سًگٌِ
1
داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ تاغولکAli_mkf@Yahoo.com ،
2
داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ اَّاسAynehband@Gmail.com ،
3داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ تاغولکmos_moradi@yahoo.com ،
4داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ تاغولکI_zangeneh@yahoo.com ،

الگَریتن کَردیک رٍضی تزتیثی است کِ تزای تِ ًتیجِ رسیذى
چٌذیي دٍر تکزار هی ضَد .ضوٌا عزاحی سختافشار کَردیک
هثٌای دُ ،تا هطکل ّوگزایی تِ غفز هَاجِ است .حل ایي
هطکل تاػث ضذُ تؼذاد تکزارّای الگَریتن کَردیک در هثٌای
دُ تزای رسیذى تِ پاسخ ًْایی تقزیثا ًِ تزاتز افشایص یاتذ.
تزای حل هطکل کَردیک هثٌای دُ ،هقالِّایی در سالْای اخیز
ارائِ ضذُ است .ایي رٍشّا قادرًذ فاغلِ تؼذاد تکزارّای
کَردیک هثٌای دُ ٍ هثٌای دٍ را کاّص دٌّذ ٍلی تاخیز یک
دٍر سختافشار تِ دلیل استفادُ اس تلَکّای سخت افشاری کوکی
افشایص یافتِ است[7] [6] [5] [4] [3].
در اداهِ در قسوت دٍم الگَریتن کَردیک در هثٌای دٍ ٍ ًگاضت
آى تِ هثٌای دُ آٍردُ ضذُ ٍ در قسوت سَم چٌذ جذٍل کِ در
کَردیک هثٌای دُ قاتل استفادُ ّستٌذ تزرسی هیضَد .سپس
در قسوت چْارم تزای ّوگزایی سزیؼتز هحاسثات هزتَط تِ
ساٍیِ ّای کَچکتز تَسظ الگَریتن کَردیک در هثٌای دُ تیاى
ضذُ است.

چکیذٌ  -تًابع مثلثاتی کاربرد گستردٌای در پردازش سیگىالُای
دیجیتالی داروذ .از بُتریه ريشَای محاسبٍ ایه تًابع برای َر زايیٍ
دلخًاٌ ،الگًریتم کًردیک ( )CORDICاست .طراحی پردازوذٌ َای
دَذَی امريزٌ مًرد تًجٍ قرار گرفتٍ است .از جملٍ دالیل ایه تًجٍ
می تًان بٍ وذاضته ومایص دقیق برخی کسرَا ماوىذ ( ) اضارٌ کرد.
از آوجایی کٍ ريش کًردیک ماَیتی ترتیبی دارد ي برای رسیذن بٍ
پاسخ بایذ مذار چىذیه بار چرخص داضتٍ باضذ .طراحی الگًریتم
کًردیک در مبىای دٌ با تاخیر بسیار باالیی ريبري میباضذ.
در ایه مقالٍ با اضافٍ کردن یک ياحذ کًچک سختافساری در يريدی
مذار ي تغییراتی در سیستم کىترل الگًریتم سرعت َمگرایی ي در
وتیجٍ سرعت پاسخگًیی آن افسایص دادٌ ضذٌ است.
کلمات کلیذی  :کًردیک ،مبىای دٌ ،تًابع متعالی

 .1مقذمٍ
عزاحی ٍاحذّای هحاسثاتی در هثٌای دُ اهزٍسُ تِ دالیل
هختلفی اس جولِ خغای ًاضی اس کَچک تَدى ثثاتّا ٍ ػذم
تَاًایی ًوایص اػذاد پزکارتزدی هاًٌذُ ( ) در هثٌای دٍ ،هَرد
تَجِ تسیاری اس هتخػػاى است.
تا کٌَى رٍش ّای هتؼذدی اس جولِ تسظ تیلَر ٍ هیاىگیزی در
جذٍل ] [9تِ هٌظَر هحاسثِ تَاتغ هثلثاتی ارائِ ضذُ است.
چٌیي رٍشّایی ًیاسهٌذ هذارّای ضزبکٌٌذُ ّستٌذ .اس آًجایی
کِ ضزبکٌٌذُّا هساحت ٍ تاخیز سیادی دارًذ ،ایي رٍشّا در
ػول فاقذ ارسش پیادُساسی ّستٌذ.
ایي در حالی است کِ یکی اس رٍشّای ضیفت ٍ جوغ تِ ًام
کَردیک ًیش قادر تِ هحاسثِ تَاتغ هتؼالی ٍ هثلثاتی اس قثیل
) است .ایي رٍش در سال
(
 1959تَسظ [8] volderارائِ ضذُ است.

 .2کًردیک چگًوٍ عمل می کىذ
ایذُ کَردیک اس چزخص یک تزدار تغَل ٍاحذ (ضؼاع دایزُ
هثلثاتی) تِ اًذاسُ ساٍیِ دلخَاُ ضکل گزفتِاست .در الگَریتن
کَردیک هجوَػِای اس ساٍیِّا ٍجَد دارد کِ تا کوک تزکیة
خغی اػضاء آى ّز ساٍیِ دلخَاّی را هیتَاى ساخت [2].اگز
هطخع کٌٌذُ اًتْای تزدار در حالت i
تا هختػات
هختػات اًتْای تزدار تؼذ
تاضذ .آًگاُ
اس چزخص تِ اًذاسُ خَاّذ تَد .هؼادالت ( )1رٍش هحاسثِ
را تِ اساء هختػات ًطاى هیدٌّذ.
هختػات

1

()1
–

در ایي هقالِ توزکش تز حالت دٍراًی کَردیک هیتاضذ لذا هقذار
تاضذ تزاتز  -1خَاّذ
تاضذ تزاتز  ٍ +1اگز
اگز
تَد [2].در ضوي کٌتزل اتوام ػولیات ًیش تِ ػْذُ ّویي هتغیز
ضَد
است تغَریکِ چزخصّای کَردیک تا سهاًی کِ
اداهِ خَاّذ یافت[2].
تزای تثذیل الگَریتن کَردیک هثٌای دٍ تِ هثٌای دُ کافی است
تجای ضیفت دٌّذُ دٍدٍئی اس ضیفت دٌّذُ دّذّی استفادُ
ضَد .تغییز تیاى ضذُ تاثیز خَد را در جذٍل ساٍیِّا یؼٌی راتغِ
ًطاى هیدّذ .تغَری کِ راتغِ ساسًذُ ساٍیِّای
ساسًذُ
تثذیل خَاّذ ضذ .تا ٍجَد تغییز
جذٍل تِ
در جذٍل ساٍیِّا ،راتغِ کَردیک دّذّی تفاٍت اساسی تا حالت
دٍدٍئی خَد ًذارد ٍ در راتغِ (ً )6وایص دادُ ضذُاست.

{

تِ هٌظَر پیادُ ساسی سختافشاری هؼادالت ( )1تا حذاقل ّشیٌِ،
تایذ ػولیات ضزب اس آًْا حذف ضَد .تِ ّویي دلیل اتتذا دٍ
تقسین ضذُ تا راتغِّای ()2
عزف هؼادالت ( )1تِ
تذست آیٌذ.
()2

–
{

ضَد.
سپس ساٍیِ عَری اًتخاب هیضَد کِ
تثذیل تِ ضیفت تِ
در ایيغَرت ضزب ػثارتّا در
راست خَاّذ ضذ .ایي اًتخاب تاػث هیضَد جذٍل ساٍیِّا
ضَد .اس آًجایی کِ
هحذٍد تِ هقادیز حاغل اس
راتغِ ( )3تیي ساٍیِّا تزقزار است اهکاى ّوگزایی تِ غفز تزای
الگَریتن ٍجَد دارد] [6تِ ّویي دلیل هطکلی تزای استفادُ اس
ایي جذٍل ًیست.
∑
()3
ضزب ّای

–

()6

{
–

تا ٍجَد ایٌکِ جذٍل تطکیل ضذُ تَسظ کَردیک دّذّی تسیار
کَچکتز اس کَردیک تایٌزی است ٍلی تَاًایی پَضص راتغِ ( )3را
ًذارد (هثال در تواهی ساٍیِّای تشرگتز اس  66درجِ اهکاى
ّوگزایی ٍجَد ًذارد) تزای ایٌکِ هطکل ّوگزایی در جذٍل
ساٍیِّا حل ضَد تایذ راتغِ ( )7تزقزار تاضذ [6].تِ ّویي دلیل
ّز ساٍیِ در الگَریتن کَردیک دّذّی ًِ تار در هحاسثات
دخالت هیکٌذ.
∑
()7

کِ در ّز دٍر هحاسثِ دیذُ هیضًَذ هطکل

دیگزی تز سز راُ تثذیل هؼادالت ( )2تِ سخت افشار ّستٌذ.
قثل اس ضزٍع هحاسثات هطخع ّستٌذ .اس ایي رٍ
هقادیز
فزاّن است .لذا ایي
اهکاى هحاسثِ تواهی کسزّای
هقادیز اس قثل تحت ػٌَاى ثاتت  kاس راتغِ ( )4هحاسثِ خَاٌّذ
ضذ ٍ در پایاى ػولیات هَرد استفادُ قزار هیگیزد[2].
∏
∏
()4
√

در سال ٍ 2668اسکش در ] [6جذاٍل هٌاسثی تزای کَردیک
دّذّی ارائِ ًوَدُ است .کِ اس راتغِّای ( )9( ٍ )8تذست
هیآیٌذ.

سادُساسیّای اًجام ضذُ راتغِ کَردیک در هثٌای دٍ را تػَرت
( )5در هی آٍرد[2].

()8

{

–

()5

{

()9

–

راتغِ ( )5دارای سِ هسیز  zٍx,yاست .اگز هسیز  zتزای کٌتزل
هَرد استفادُ قزار گیزد الگَریتن
کار الگَریتن ٍ تؼییي هقذار
در حالت دٍراًی ( ) Rotation Modeپیادُ ساسی ضذُاستٍ [2].
اگز هسیز  yجْت کٌتزل هَرد استفادُ قزار گیزد الگَریتن در
حالت تزداری ( ) Vectoring Modeپیادُساسی ضذُ است[2].
ٍاضح است دٍ هسیز دیگز در ّز حالت تزای دریافت ًتایج هَرد
استفادُ قزار هیگیزًذ .تٌاتزایي الگَریتن در ّز تار اجزا دٍ تاتغ را
هَرد هحاسثِ قزار خَاّذ داد[2].

{

جذٍل ارائِ ضذُ در راتغِ ( )9کِ در ]ً [6یش تِ ػٌَاى عزح
تْثَد یافتِ ارائِ ضذُ اس لحاػ سختافشاری دارای تاخیز
هٌاسةتزی هیتاضذ .در ایي رٍش تیي هذار ضیفت دٌّذُ ٍ
جوغ کٌٌذُ دٍ تلَک  ٍ x2 ٍ x5یک هالتیپلکسز سِ تِ یک
اضافِ ضذُ است .تٌاتزایي در اسای تاخیز ایي هذارّا کِ تایذ در
ّز دٍر الگَریتن تحول ضَد ،تؼذاد دٍرّای الگَریتن تا رسیذى
تِ ّوگزایی کاّص یافتِ است.

2

اس ضزٍع کار تزرسی ضَد تا در غَرت ًیاس ،ضزٍع کار الگَریتن اس
اتتذای جذٍل ًثاضذ ٍ سؼی ضَد تا ضزٍػی هٌاسة اس تکزارّای
اضافی جلَگیزی ضَد.
تزای ضزٍع هٌاسة تایذ هقادیز ٍرٍدی دستِ تٌذی ضًَذ .در ایي
هقالِ ساٍیِّای تیي غفز تا ًَد درجِ تِ چٌذ تاسُ تقسین ضذُ
است تغَری کِ ّز کذام اس ایي تاسُّا تزای ضزٍع اس یک ساٍیِ
خاظ در جذٍل در ًظز گزفتِ ضذُ است.
ًکتِ قاتل تَجِ در ایي اًتخابّا آى است کِ در ّز اًتخاب تِ
دلیل ایٌکِ تؼذادی اس ساٍیِّا هَرد استفادُ قزار ًویگیزد هقذار
ثاتت  kهتفاٍت خَاّذ تَد .تٌاتزایي تا رٍش تیاى ضذُ چٌذ هقذار
هتفاٍت تزای ٍ kجَد خَاّذ داضت .جذٍل (ً )3(ٍ)2طاى دٌّذُ
هغالة تیاى ضذُ تزای دستِّای اًتخاب ضذُ در هقالِ تزای
جذاٍل ٍاسکش  ٍ 1-2-2-5استاًذارد دّذّی هی تاضذ.

 .3تطریح ريش مقالٍ
سزػت ّوگزایی تِ غفز در الگَریتن کَردیک هستقیوا تِ
ساٍیِّایی تستگی دارد کِ در هسیز اجزا هَرد استفادُ قزار
هیگیزًذ .اگز جذٍل کَردیک تایٌزی تِ ػٌَاى هثٌای هحاسثات
در ًظز گزفتِ ضَد .اس ًظز تؼذاد تکزار جذٍل ًاضی اس راتغِّای
( )9( ٍ )8حذٍد  %16کٌذتز ٍ جذٍل کَردیک دّذّی استاًذارد
حذٍد  2.7تزاتز رٍش تایٌزی خَاّذ تَد.
الگَریتن کَردیک در ّز دٍر چزخص خَد یکی اس ساٍیِّای
هَجَد در جذٍل را هَرد استفادُ قزار هیدّذ .ایي کار را تِ
تزتیة اس اٍلیي ساٍیِ ضزٍع کزدُ ٍ تا سهاًی کِ تِ غفز تزسذ
اداهِ خَاّذ یافت .در اکثز هَاقغ الگَریتن تواهی ساٍیِّای
هَجَد در جذٍل را هَرد استفادُ قزار هیدّذ .ایي اهز درحالی
است کِ تواهی ایي ساٍیِّا تِ در ًشدیک ضذى تِ غفز کوک
ًویکٌٌذ .تاٍجَد ایي اس آًجایی کِ تواهی ساٍیِّای جذٍل در
تَلیذ ضزیة ثاتت  kهَرد استفادُ قزار گزفتِاًذ تایذ در
چزخصّای الگَریتن دخالت دادُ ضًَذ.
جذٍل ساٍیِّای الگَریتن کَردیک تا حزکت تِ سوت اًتْای
جذٍل ساٍیِّای آى کَچکتز هیضًَذ .ایي اهز در حالی است کِ
فاغلِ ساٍیِّا ًیش تا حزکت تِ سوت اًتْای جذٍل کاّص
هییاتذ .تا ًگاّی تِ جذٍل ( )1کِ ضاهل  7ساٍیِ اتتذایی دٍ
جذٍل ٍاسکش ( ٍ )1-2-2-5استاًذارد دّذّی هیتاضذ ایي
هَضَع رٍضيتز است.

جذٍل (( )2دستِ تٌذی ساٍیِّای ٍرٍدی ٍ اًتخاب هٌاسة تزای ضزٍع در جذٍل ساٍیِ
ّای ٍاسکش )1-2-2-5

مقذار ثابت k

6.99333163826188
6.97464186963266
6.95512657525186
6.85429117975184

جذٍل ( 7( )1هقذار اٍل جذٍل ساٍیِّای ٍاسکش  ٍ 1-2-2-5استاًذارد دّذّی)

ٍاسکش 1-2-2-5
45.66666666666666

استاًذارد دّذّی
45.66666666666666

6.66467568631638

i

J

i

6

1

1

5

1

2

1

2
1

1

اوذازٌ زايیٍ ضريع

بازٌ زايیٍ
يريدی

5.71659313749964

12



6

11.36993247462621

23



12

11.36993247462621

34



23

26.56565117767799

61



34

45.66666666666666

96



61

6

26.565651117767866

1 5.71659313749965

11.36993247462626

2 5.71659313749965

11.36993247462626

3 5.71659313749965

5.71659313749965

4 5.71659313749965

جذٍل (( )3دستِ تٌذی ساٍیِّای ٍرٍدی ٍ اًتخاب هٌاسة تزای ضزٍع در جذٍل
ساٍیِّای استاًذارد دّذّی)
ضمارٌ
مقذار ثابت k

زايیٍ

اوذازٌ زايیٍ ضريع

در

بازٌ زايیٍ
يريدی

جذيل
6.99458562573451

9

5.71659313749964

6  11

2.86246522611175

5 5.71659313749965

6.98964968943186

8

5.71659313749964

11  17

1.14576283817516

6 5.71659313749965

6.98473764924269

7

5.71659313749964

17  22

6.97985658359584

6

5.71659313749964

22  28

6.97498777152682

5

5.71659313749964

28  34

6.97614969266915

4

5.71659313749964

34  46

هقذاری کَچک داضتِ تاضذ تا اػوال
اگز ساٍیِ ٍرٍدی
ساٍیِّای اٍلیِ جذٍل ساٍیِّا اس غفز دٍر هیضَد ٍ ّویي اهز
تاػث اجزای چزخصّای تی ثوز در سیز اجزای الگَریتن
هیتاضذ .تزای حذف ایي تکزارّا تْتز است ٍرٍدیّای هذار قثل

3

6.96533442725428

3

5.71659313749964

46  45

6.96654365616867

2

5.71659313749964

45  51

6.95577666664786

1

5.71659313749964

51  57

6.6758615864389

6

45.66666666666666

57  96

ایي تیتّا هقذار یک را تِ خَد هیگیزد تا ًطاىدٌّذُ اًتخاب
هٌاسة تاضذ.
در هذار هقایسِ کٌٌذُ تزای رسیذى تِ حذاقل تاخیز اتتذا رقن پز
ارسش ٍرٍدی ( )هَرد تَجِ قزار هیگیزد .ػذد یک رقوی
یکی اس اػذاد } {6،1،2،3،4،5،6،7،8،9خَاّذ تَد .در عزح ارائِ
ضذُ ساٍیِّای ٍرٍدی تز اساس اًذاسُ تِ ّفت گزٍُ تقسین
،
،گزٍُ دٍم
ضذُاًذ .گزٍُ اٍل ساٍیِّایی کِ
 ،گزٍُ پٌجن
 ،گزٍُ چْارم
گزٍُ سَم
ٍ درگزٍُ ّفتن
 ،گزٍُ ضطن
در ًظز گزفتِ ضذُ است.
اگز ٍرٍدی هذار ػضَ گزٍُ اٍل تاضذ تایذ پٌجویي ساٍیِ جذٍل
ساٍیِّا تزای ضزٍع کار در ًظز گزفتِ ضَد .اگز ٍرٍدی هذار ػضَ
گزٍُ پٌجن تاضذ تایذ سَهیي ساٍیِ جذٍل ساٍیِّا تزای ضزٍع کار
در ًظز گزفتِ ضَد .اگز ٍرٍدی هذار ػضَ گزٍُ ّفتن تاضذ تایذ
اٍلیي ساٍیِ جذٍل ساٍیِّا تزای ضزٍع کار در ًظز گزفتِ ضَد .در
تقیِ حاالت ،تػوینگیزی تِ ٍضؼیت دٍهیي رقن ( ) تستگی
چْار حالت اّویت دارد.
خَاّذ داضت .تزای تزرسی
هقایسِّای هَرد ًیاس ضاهل
هیتاضذ.
تا کوک هذارّای پیادُساسی ضذُ تَسظ تَاتغ تیاى ضذُ در
( )16هیتَاى ساٍیِّای ٍرٍدی را در یکی اس ّفت گزٍُ تیاى
ضذُ دستِتٌذی کزد ٍ تَاتغ تیاى ضذُ در (ً )11یش هقایسِ ّای
هَرد ًیاس تزای دٍهیي رقن تاال ارسش ساٍیِ ٍرٍدی را تاهیي
هیکٌذ.

 .4پیادٌسازی
در ایي هقالِ اػذاد تِغَرت هویش ثاتت ضاهل دٍ رقن ثاتت ٍ
چْاردُ رقن اػطار در ًظز گزفتِ ضذُ است .تٌاتزایي عَل
رجیستزّا  16رقن  BCDخَاّذ تَد.
سختافشار استاًذارد تزای الگَریتن کَردیک دّذّی استاًذارد
عثق ضکل ( )1ضاهل ضیفت دٌّذُ دّذّی (ضیفت تِ راست)،
جوغکٌٌذُ  ،BCDجذٍل ساٍیِّا ٍ رجیستز هیتاضذ.
+
+
-

+
-

x

y

z

ضکل(( )1سخت افشار کَردیک استاًذارد دّذّی)

̅

()16

تزای استفادُ اس تکٌیک هَرد تحث در هقالِ تایذ یک ٍاحذ
هقایسِ کٌٌذُ در ٍرٍدی هسیز  zاضافِ ضَد تا در هَرد اًتخاب
تْتزیي ساٍیِ تزای ضزٍع کار الگَریتن تػوین گیزی ًوایذ.
در ایي قسوت ،اتتذا تکٌیک هقالِ تزای الگَریتن کَردیک تا
جذٍل پیطٌْادی ٍاسکش در سال  2668کِ تا راتغِ (ً )9طاى
دادُ هیضَد پیادُ ساسی ضذُ است .سپس رٍاتظ هَرد ًیاس تزای
استفادُ ایي تکٌیک در جذٍل کَردیک دّذّی استاًذارد تیاى
خَاّذ ضذ.
ضکل
تِ
ٍرٍدی
ساٍیِ
اگز
) تاضذ .هقایسِ
(
کِ ًطاى دٌّذُ دٍ رقن غحیح ساٍیِ
کٌٌذُ هَرد ًظز تایذ
ٍرٍدی ّستٌذ را دریافت کزدُ ٍ در خزٍجی پٌج تیت را تِ هذار
کٌتزل ارسال ًوایذ تغَری کِ تِ اسای ّز ٍرٍدی تٌْا یکی اس

()11

̅
̅̅̅ ̅
̅̅ ̅
̅ ̅ ̅̅ ̅
̅̅

{

{

در پایاى کار تا کوک دٍ سزی هذار تیاى ضذُ کِ اهکاى اجزای
هَاسی را دارًذ تایذ در هَرد گزٍُّای دٍم ،سَم ،چْارم ٍ ضطن
تػوین گیزی ضَد.
تاضذ تایذ پٌجویي ساٍیِ
اگز ساٍیِ ٍرٍدی در گزٍُ دٍم ٍ
جذٍل تزای ضزٍع کار اًتخاب ضَد .اگز ساٍیِ ٍرٍدی در (گزٍُ
) تاضذ تایذ ساٍیِ چْارم
یا گزٍُ سَم ٍ
دٍم ٍ
جذٍل تزای ضزٍع کار اًتخاب ضَد .اگز ساٍیِ ٍرٍدی در (گزٍُ
) تاضذ تایذ ساٍیِ سَم
یا گزٍُ چْارم ٍ
سَم ٍ
جذٍل ساٍیِّا تزای ضزٍع کار اًتخاب ضَد .اگز ساٍیِ ٍرٍدی در

4

) تاضذ تایذ ساٍیِ
یا گزٍُ ضطن ٍ
(گزٍُ چْارم ٍ
دٍم اس جذٍل ساٍیِّا تزای ضزٍع اًتخاب ضَد .در ًْایت اگز
تاضذ تایذ اس اتتذای جذٍل
ساٍیِ ٍرٍدی در گزٍُ ضطن ٍ
ساٍیِّا کار الگَریتن آغاس ضَد.
در اداهِ رٍاتظ هَرد ًیاس تزای پیادُساسی سختافشاری تکٌیک
هقالِ رٍی جذٍل کَردیک دّذّی استاًذارد تِ ضزح (ٍ )12
( )13آٍردُ ضذُاست.
()12

()13
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وازکز 1-2-2-5
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{

̅̅

ًوَدار(( )1تاثیز اًتخاب تْیٌِ در اتتذا در جذٍل ٍاسکش)1-2-2-5

̅̅̅̅
̅̅ ̅
̅ ̅̅ ̅ ̅
̅̅
̅
̅

تاخیز یک دٍر تکزار الگَریتن کَردیک تا جذٍل  1-2-2-5تِ
اًذاسُ ً 97.657اًَثاًیِ اًذاسُ گیزی ضذُ است .تٌاتزایي سهاى
هَرد ًیاس تزای اجزای هذار هقایسِ  %6.72سهاى اجزای یک دٍر
اجزای الگَریتن است .ایي هذار تزای ّز ٍرٍدی تٌْا یک دٍر
هَرد استفادُ قزار خَاّذ گزفت .در حالی کِ تغَر قغغ تیي غفز
تا پٌج دٍر اس تکزار الگَریتن جلَگیزی هیکٌذً .وَدار()2(ٍ)1
ًطاى دٌّذُ تاثیز رٍش ایي هقالِ در تاخیز الگَریتن کَردیک تِ
اسای تاسُّای هختلف ساٍیِّای ٍرٍدی است.

{

ػالٍُ تز هذار هغزح ضذُ تایذ هقذار ثاتت ً kیش در یک جذٍل
کَچک ًگْذاری ضًَذ.
 .5مقایسٍ
الگَریتن کَردیک تا تَجِ تِ هاّیت خَد ًیاس تِ تکزارّای
هتؼذدی تزای رسیذى تِ ًتیجِ دارد .تؼذاد ایي تکزارّا تستگی
تِ دقت هَرد ًیاس عزاح خَاّذ داضتٍ .لی در اکثز هَاقغ تزاتز تا
تؼذاد ساٍیِّای هَجَد در جذٍل ساٍیِّا هی تاضذ.
تا کوک تکٌیک تیاى ضذُ در ایي هقالِ اس دٍ رٍش تِ سزػت
ّوگزایی الگَریتن کوک خَاّذضذ .اٍل ایٌکِ اس اجزای چٌذ
ساٍیِ در اتتذای کار جلَگیزی ضذُ است .ضوٌا تا تَجِ تِ ػذم
ایجاد فاغلِ اس غفز در اتتذای کار ضاًس ّوگزایی الگَریتن ًیش
تیطتز خَاّذ تَد.
هذار هقایسِ کٌٌذُ عزاحی ضذُ در ایي هقالِ تَسظ ًزم افشار
ضزکت  Xilinxتزای پیادُساسی رٍی تزاضِ FPGAهذل
( )vertix4-xc4vlx15تست ضذ ٍ تِ تاخیز ً 6.526اًَ ثاًیِ تزای
جذٍل ٍاسکش  ٍ 1-2-2-5تاخیزً 6.493اًَثاًیِ تزای جذٍل
استاًذارد دّذّی رسیذین.

وازکز 1-2-2-5
انتخاب در ابتدا
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ًوَدار(( )2تاثیز اًتخاب تْیٌِ در اتتذا در جذٍل کَردیک دّذّی استاًذارد)

رٍضي است ّزچِ ساٍیِ ٍرٍدی تشرگتز تاضذ تاثیز ایي رٍش کوتز
خَاّذ تَد تا جایی کِ در آخزیي تاسُ تاثیز هٌفی ًیش تز تاخیز
هذار دارد.
 .6وتیجٍ گیری
پیادُ ساسی تکٌیک هغزح ضذُ تغییزی در هذار اغلی کَردیک
تَجَد ًخَاّذ آٍرد ٍ تٌْا یک ٍاحذ سختافشاری ٍ یک جذٍل
کَچک تِ ٍرٍدی الگَریتن اضافِ هیًوایذ.
تا کوک هغالة ارائِ ضذُ ًطاى دادُ ضذ تکٌیک هقالِ قاتل
پیادُساسی تزای اًَاع جذاٍل کَردیک دّذّی هیتاضذ.

5

تکٌیکی کِ در هقالِ هَرد تزرسی قزار گزفت در تْتزیي ضزایظ
 درجِ قادر است ّوگزایی12 یؼٌی ساٍیِّای کَچکتز اس
ٍ )ِ ًاًَثاًی828.11(%6.62کَردیک دّذّی تا جذٍل استاًذاردرا
381.64( %6.55  را1-2-2-5 کَردیک دّذّی تا جذٍل ٍاسکش
 ایي هیشاى تْیٌِساسی تا تشرگتز ضذى.ًاًَثاًیِ) کاّص دّذ
ساٍیِّا کوتز خَاّذ ضذ تا جایی کِ اگز ساٍیِ ٍرٍدی تشرگتز اس
 درجِ تاضذ ّوگزایی کَردیک دّذّی تا جذٍل استاًذارد را61
-5  ًاًَثاًیِ ) ٍ کَردیک دّذّی تا جذٍل ٍاسکش6.49 ( %6.65
. ًاًَثاًیِ) افشایص خَاّذ داد6.526( %6.11  را1-2-2
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